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TOOL ‘Personal peace plan’ 

 

#persoonlijk #individueel #veiligeplek #gevoelensbewaren #opschrijven 

 

Wanneer we een irritatie voelen gaan we deze niet onmiddellijk uitwendig, zichtbaar, merkbaar, uiten. 

We gaan deze kort noteren (schriftje, gsm…). We parkeren het even als het ware. We bewaren het op 

een veilige plaats. Daar wordt er goed voor gezorgd.  

We moeten het niet verstoppen, we moeten het niet onder de mat vegen… Het is er en het mag er 

ook zijn. Alleen gaan we het, in plaats van het direct, actief en luidop te uiten, even op een veilige 

tussenplek bewaren. Als was het een externe harde schijf. Daar staat het veilig.  

En dan kunnen we het loskoppelen en hoeven we het niet op onze computer te bewaren. Want staan 

daar te veel bestanden op, dan wordt die zwaar en traag. Om het later weer op te nemen. We nemen 

dit mee naar het volgende gesprek. Dit kan een gesprek met jouw partner zijn of een gesprek met 

een therapeut.  

Je neemt jouw Personal peace plan (PPP) er dan nog eens ter voorbereiding bij. Enkele dagen voor 

het gesprek of consult bekijk je het lijstje nog eens. Je overloopt het. Bekijk elke situatie die je kort 

voor jezelf hebt neergeschreven nog eens even opnieuw.  

Bekijk het als een filmpje waarnaar je terugkijkt, met jezelf in de hoofdrol. Wat voel je? Opnieuw 

boosheid of verdriet? Komt een gevoel terug naar boven, dan is het er nog steeds en laten we het 

staan op onze lijst. Dan moeten we er op een geschikt moment iets mee doen.  

Voel je tijdens het bekijken van het filmpje de emotie niet meer zo sterk, dan is die verdwenen en kan 

je die schrappen van jouw lijstje. Voor wie een app gebruikt: delete niet, maar doorstreep. Is alles 

nog steeds heel relevant? Of bekijk je bepaalde zaken van jouw lijstje al wat anders nu?  

Misschien kan je al wat zaken weer wegschrappen? Doe dit dan. De rest laat je staan en breng je 

mee. We bespreken ze samen op een veilige, respectvolle, zorgzame manier. Vanuit onszelf: ‘Ik heb 

mij op dat moment ‘zo’ gevoeld…’ (Zo ga je een aantal zaken van jouw lijstje kunnen wegschrappen, 

omdat ze niet meer reëel aanvoelen. Je was misschien moe? Je hebt misschien in het moment wat 

hard gereageerd?)  

Schrappen is doorstrepen, niet wissen. Zo kan je blijven zien wat er initieel stond en wat en hoeveel je 

na een tijdje al hebt kunnen wegschrappen. Als je kijkt naar welke gebeurtenissen er wel nog staan, 

waar gaat het dan, in de kern, telkens over? Zijn er misschien verschillende gebeurtenissen die over 

dezelfde kern gaan? Plaats deze dan samen in een soort van subcategorie.  

Zo kan je de kern bespreken aan de hand van één van deze gebeurtenissen, één of meerdere, als 

voorbeeld. Wanneer dit oké is voor jou, kan je alle gebeurtenissen van deze categorie wegschrappen, 

want ze gaan eigenlijk allemaal over hetzelfde.  

Je moet ook niet bang zijn te veel of te snel dingen weg te schrappen. Moest het toch nog niet oké 

voor je zijn, dan zie je dit wel opnieuw op jouw lijstje verschijnen. En dan kan je ze op dat moment 

alsnog aanpakken.  

Wanneer je jouw lijstje hebt, en daar staan eventueel een aantal gebeurtenissen op, onderverdeeld in 

een aantal groepen of categorieën, vraag je dan waf wat jou op dit moment het meest ‘stoort’. Waar 

heb je het meest last van? Laat ons dat bekijken en bespreken. En kijk wat we daar anders kunnen 

laten lopen. 

 


